
 

Etik Kurul Başvuru 

Koşulları  

•Kurula, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre medeni haklarını 
kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke 
vatandaşları başvuruda bulunabilir.  

•Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz. 

•Başvurular, Kurula yazılı, elektronik posta veya tutanak altına alınan sözlü başvuru yollarıyla yapılır. 
Başvurular "Etik Başvuru Formu" kullanılarak yapılmalıdır. Formu için web sayfasına bakınız.  

• İsminizin gizli kamasını isteme hakına sahipsiniz. 

•Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama iddiasında bulunanlar; iddialarını yer ve zaman belirterek somut 
biçimde gösterirler. İddiaları destekleyen mevcut bilgi ve  belgeleri başvuruya eklemek durumundadırlar.  

Etik Kurul 
Başvurusu Öncesi   

 

 

•Lütfen Etik kurul davranış ilkelerini inceleyerek, başvurnuza ilişkin gerekçelerinizin  BUU Etik 
Davranış Kuralları kapsamında olup olmadığını değerlendiriniz.   

•DİKKAT: Yargı organlarında incelenmekte olan veya karara bağlanmış olan etik ilke ihlalleri hakkında 
kurula başvurulamaz.  

•Daha önce Kurulda incelenip karara bağlanmış şikâyetler, yeni kanıt gösterilmedikçe bir daha şikâyet 
konusu yapılamaz. 

•Dilekçede, etik ilkelere aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak 
belirtilir; başvuru konusu yapılan etik ilkelere aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer okunaklı bir 
şekilde ve somut biçimde gösterilir, diğer tanık ve delillere işaret etmek durumundadır. 

•Etik Kurula "Başvuru  usulü"ne uygun olarak yapılmayan başvuruların değerlendirmeye 
alınmayacağını lütfen unutmayınız. 
 

 

 

Etik Kurul 

 Başvurusunda 

 Bulunma  

•e-posta yoluyla:  etikkurul@uludag.edu.tr adresi üzerinden e-posta 
ile başvurularınızı iletebilirsiniz. 

•Posta yoluyla: Kurulumuzun posta adresine iletişim bilgilerinizin, iddialarınızın 
ve buna ilişkin bilgi ve belgelerinizin yer aldığı dilekçe ile Etik kuruluna  
başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

Etik Kurul 
Başvurusunda 
Değerlendirme  

•Etik Kurula yapılan başvurular öncelikle Rektörlük makamında değerlendirilir.  

•Rektörlük tarafından gönderilen şikâyet dilekçesini ilk inceleme sonucunda Etik kurul başkanı 
tarafından  kabul edebileceği gibi gerekli gördüğü hallerde konu ve kabul edilebilirlik açısından 
incelenmek üzere Etik kurul başkanı  tarafından bir Kurul üyesine de gönderebilir. 

•Kurul, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi 
alır.  

•Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere Kurul önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır. 
Savunma için 7 (yedi) iş gününden az olmamak üzere süre verilir. Savunma için belirlenen tarihte 
herhangi bir mazereti olmaksızın savunma yapılmaması halinde ilgili kişi savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılır. 

•Kurul, gerek duyulması halinde inceleme konusu ile ilgili Üniversite içinden veya dışından uzman ya da 
uzmanları, görüşlerine başvurmak üzere toplantıya davet edebilir ya da konunun uzmanlardan 
oluşturulacak bir komisyonca yapılan başvvuruyu incelenmesini talep edebilir. Kurulan komisyon veya 
seçilen uzman raporunu, 15 günü aşmamak kaydıyla Etik kurula sunar. 

•Kurul, üye tam sayısının en az 2/3’ü ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy 
kullanılamaz. 

Etik Kurul 
Başvurusunu 

Karar Bağlanması  

•Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurulun ceza verme ya da ceza önerme yetkisi yoktur.  

•Etik Kurul Başkanı gerekçeli Kurul kararını Rektörlüğe sunmakla yükümlüdür. 

• Kararlar  Rektörlük tarafından ilgili taraflara tebliğ edilir. 


